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Dyrektor i kierownik artystyczń)I 

ALEKSANDER SEWRUK 

Zastępca dyrektora 

JAN RAUBE 

Kierownik literacki . 

BOHDAN DZITKO 

Kierownik muzyczny 

WŁODZIMIERZ JARMOŁOWIC.i 

Z historii kryminologii i kryminalistyki 
Kryminologia jest nauką zajmującą się badaniem przestępczości jako 

zjawiska społecznego oraz badaniem sprawców przestępstwa. Za jej 
twórcę uważa się prawnika włoskiego R. Garofalo: rozwój właściwych 
metod badawczych rozpoczyna się w pierwszej połowie XIX w. 
w związku z zastosowaniem na szerszą skalę metod statystycznych. 
w· historii rozwoju kr yminologii dominują dwa zasadnicze kierunki: 
biologiczny przyjmujący, że przestępstwo jest uwarunkowane czynnika
mi indywidualnymi jednostki (skirajne stanowisko reprezentował 

C. Lombroso swą teorią o urodzonym zbrodniarzu), oraz socjologiczny, 
upatrujący przyczyn przestępstwa we wpływach środowiska społecz

nego. Współcześnie kierunki te nie występują w czystej postaci; przy 
analizie uwarunkowania przestępczości bierze się przeważnie pod uwagę 
wiele czynników, ze szczególnym uwzględnieniem społecznych. Wyniki 
badań mają duże zastosowanie w kształtowaniu, tzw. polityki kry
minalnej państwa, zmierzającej głównie do opracowania najbardziej 
skutecznych metod zwalczania różnych form przestępczości. Krymino
logiczne placówki badawcze zaczęto organizować w poszczególnych 
krajach na początku XX w., przeważnie przy uniwersytetach. W Polsce 
Zakład K•ryminologii przy Uniwersytecie Warszawskim wydał w roku 
1933' Archiwum Kryminologiczne, które ukazywało się póżniej stale; 
w 1954 roku utworzono Zakład Kryminologii przy Instytucie Nauk 
Prawnych PAN, zakład ten od 1960 roku wydaje Archiwum Krymi
nologii. 

Kryminalistyka natomiast zajmuje się środkami i sposobami wykry
wania przestępstw oraz ich sprawców. W znaczeniu szerszym wykry
wanie to obejmuje wszelkiego rodzaju czynności śledcze w procesie 
karnym, mające na celu ściganie za czyny popełnione i zapobieganie 
przestępstwom. Kryminalistyka wykorzystuje zarówno zeznania jak 
i inne wypowiedzi osób, a także środki rzeczowe w celu uzyskania 
dowodu popełnienia przestępstwa przez konkretną osobę. Zajmuje się 

także analizą i oceną ś rodków dowodowych w procesie cywilnym, a nie
które jej metody znajdują zastosowanie w !óżnorodnych dziedzinach 
(np. badanie autentyczności dokumentów historycznych, fałszerstwa 

dzieł sztuki, obrót bankowy). Kryminalistyka dla swych celów wyko
rzystuje najnowsze zdobycze różnych działów nauki (ostatnio np. urzą
dzenia laserowe i maserowe oraz maszyny cybernetyczne). Obejmuje 
dwa główne działy: taktykę i technikę śledczą. Do taktyki śledczej 
zalicza się sposoby postępowania, a więc poza problematyką przesłu
chania świadka - metody tzw. służby śledcza-operacyjnej, jak: wy
wiad śledczy, obserwacja, rewizja, pościg, sposób ujęcia sprawcy 



i związane z tym metody służby śledcza-rozpoznawczej , posługującej 

się rozmaitego rodzaju kartotekami ewidencyjnymi. Technika śledcza 

natomiast jest wiedzą o technicznych środkach i metodach stosowa 
nych przy uzyskaniu, zabezpieczeniu i badaniu rzeczowych środków 

dowodowych. Badania te przeprowadza się jako ekspertyzy krymina
listyczne, najczęściej z zakresu daktyloskopii, cech broni palnej oraz 
pisma ręcznego i maszynowego. Kryminalistyka jest dyscypliną młodą, 
pierwsze naukowe opracowania z tego zakresu pojawiły się pod koniec 
XIX w. Łącznie z badaniami naukowymi w tej dziedzinie, współcześnie 
prowadzona jest coraz szerzej praca dydaktyczna, która obok kształ

cenia biegłych i funkcjonariuszy śledczych obejmuje także wykłady 

na uniwersyteckich wydziałach prawa. W Polsce pierwsza katedra 
kryminalistyki powstała w 1956 roku pod kierownictwem Pawła Horo
szowskiego. W rozwoju kryminalistyki dużą rolę spełniają specjalne 
laboratoria i instytuty kryminalistyczne powoływane przy uniwersy
tetach (pierwszy w Lozannie w 1902 r.) i przy organach śledczych. 

Instytuty te działające w wielu krajach prowadzą badania w zakresie 
podstawowych działów techniki śledczej, a często poszerzają je także 
pracami badawczymi z zakresu psychologii sądowej. W Polsce obok 
plaeówek badawczych przy uniwersyteckich wydziałach prawa istnieją 

one także przy Ministerstwie Sprawiedliwości (Instytut Ekspertyz Są
dowych) oraz przy organach ścigania (Zakład Kryminalistyki przy Ko
mendzie Głównej MO). 

Na podstawie Wielkiej Encyklopedii Pows;i:echnej, PWN, Warszawa, 
1965 r. 

Realizatorzy proszą P.T. Publiczność o nieujawnianie znajomym zakoń
czenia sztuki. 

OSOBY; 

Ga by Danuta Korycka 

Suzan Bożena Miefiodow 

Katarzyna Janina Krawczykiewicz 

Augusta Marta Sobolewska 

Babcia - Janina Zakrzyńska 

Pierrette - Bożena Borzymska 

Luiza Maria Ejnik 

Chanel Halina Lubaczewska 

Reżyseria: Scenografia: 

Janusz Mirczewski Danuta Pogorzelska 

Przedstawienie prowadzi: Kontrola tekstu: 

Nika Zawadzka Halina Lewandowicz 



CZTEREJ PANOWIE 
Tym razem inspektor Werner miał za zadanie wykryć, jak faktycznie n azy

wają się czterej osobnicy podejrzanej konduity, wystęµujący jako: Gaber, 
Kostan, Bert i Pretzel. Wiadomo było inspektorowi, że zaden z nich nie uży
wa swego prawdziwego nazwiska, ty!ko je:lnego z nazwisk trzech kompanów. , 
A więc prawdziwy Gaber podaje się za ... Kostana, alba Berta, albo Pretzela. 
Analogicznie trzej pozostali. 

Niejaki Fleszer, mający kontakty ze środowiskiem gangsterskim, zgodził si<: 
udzielić inspel<torowi upragnionej informacji. W tym celu umówili się w barze 
Poranek. Gdy inspektor wraz z sierżantem Fi t tem przybyli tam, Fleszer już na 
nich czekał. - Doszły mnie słuchy - zaczął rozmowę sierżant Fitt - że praw
dziwy Bert używa nazwiska Gater, zaś prawdziwy Pretzel mianuje się Kosta
nem. 
- Ja natomiast mam podstawy przypuszczać, że prawdziwy Pretzel używa naz
wiska Gaber, a prawdziwy Bert podaje się za Pretzeta - powiedział inspektor. 
- Każdy z was wygłosił tu jedno twierdzenie słuszne l jedno mylne - ojrzekł 
na to Fteszer. - W rzeczywisto§ci. .. 

Tu Fleszer zakrztusił się piwem, zbladł, chwycił się ręką za gardło i po 
chwili już nie żył; piwo byto zatrute. 

Ale z tego co zcla żył powiedzi eć, inspC'k tor Werner b ez większego t ruriu zdo
łał wywnioskować jakie są prawdziwe nazwiska panów wys'.ępujących jako 
Gaber, Kostan, Bert i Pretzel., 

Jak naprawdę nazywali się ci czterej? Odpowiedź umieszczono na ostatniej 
stronie. 

Przekrój, Nr 1172 

Drui:i strzał Roberta Thomasa w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olszt,fnie, 1966 r. 

Kierownik aaministracji w Olsztynie 

ANDRZEJ SZADZIEWSK\ 

Kierowrtik techniczny 

PAWEŁ CHŁOSTA 

Kierownicy pracowni 

krawieckiej damskiej: ZOFIA ZIMMER * krawieckiej męskiej: GRZE
GORZ FRANKOWICZ * perukarskiej: ALFONS DOMICZEK * stolar
skiej: ARKADIUSZ BOGDANOWICZ * ślusarskiej: ALEKSANDER 
MARKOWSKI * malarskiej: EDMUND GIECZEWSKI * modelarskiej: 
BARBARA MIERZEJEWSKA * tapicerskiej: WIKTOR JANKOWICZ 

* szewskiej: JAN MURA WSKI 

Główni elektrycy 

TADEUSZ GEREJ, MIROSŁAW SZOSTAKOWSKI 

Kierownik działu akustycznego 

HENRYK KOZŁOWSKI 

Brygadierzy sceny 

ANTONI !SZORA, KAZIMIERZ JURG IN 



Redakcja program u: 
Bohdan Dzitko 

Organizator widowni w Olsztynie 

ZENON LEWANDOWICZ 
(tel. 66-44, 39-15) 

Kasa czynna od godz. 10 do 13 od 16 do 19 

Kierownik administracji w Elblągu 

STANISLA W MACIEJAK 
(tel. 25-00) 

Kasa teatralna czynna od godz. 10 do 14 I od 17,30 do 11 

w dni świąteczne od godz. 10 do 12 i od 17 do 19 

Kierownik sceny objazdowej 

WOJCIECH STACHOWICZ. 
(tel. 51-83) 

Rozwiązanie zagadki kryminalnej: pierwsze z dwóch twierdzeń sierż . Fitta, że 
Bert używa nazwiska Gaber wyklucza obie tezy inspektora (że Pretzel to Gaber, 

za~ "Rert to Pretzel). 

~Gz 
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